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الحمدهلل والصالة والسالم علي اشرف خلق هللا سيدنا وموالنا 

 ....محمد وعلي اله وصحبه وسلم

 نضع بين يديك اخي القارئ كتيب درة التميز في شرح ثبيت 

 سائلين  centos علي لينكس التوزيعة 11gاوركل داتا بيز 

هللا عزوجل ان ينال تقديركم واعجابكم وما من توفيق اال من 

 ....عند هللا عزوجل 

في حاله وجود اي خطأ عليكم ان تراسلوني في االيميل اعاله  

 ....او في القروب الخاص بنا علي فيسبوك وقل من ال يخطأ 

واسأل هللا ان ينفع به ويجعله خالصا لوجهه وماقصدت به اال 

وجهه ومن ثم نفعه اخواني المسلمين واسأل هللا ان اكون وفقت 

 ...في ذلك 

 :عزيزي القارئ كن كما قال الشافعي رحمه هللا

َولَْيَس أخو ِعْلٍم َكَمْن ُهَو َجاِهُل ***تعلم فليَس المرُر يولُد عالماًا 

َصغيٌر إذا اْلَتفَّْت َعلَيِه اْلَجَحافُِل ***وإنَّ َكِبير اْلَقْوِم الَ عْلَم ِعْنَدهُ

َكبيٌر إَذا ُردَّْت إليِه المَحافُِل ***وإنَّ َصغيَر الَقوِم إْن كاَن َعالِماًا 

 

 ابراهيم محمد 

2014اكتوبر   

  
    



 كلمت شكر

حث ديُُا انحُيف عهى تقديى واجب انشكر نًٍ يستحق انشكر ، وانثُاء 

 ..سانُا نًٍ يستحق انثُاء هلل تعانى ثى ألوني انًعروف يٍ

ويٍ هُا أتقدو بعظيى وانشكر ونو اَُي اوتيت كم بالغة وافُيت بحر انُطق 

نًا كُت بعد انقول اال يقصرا ويعترفا بانعجز عٍ واجب  في انُظى وانُثر

كلمة حب و تقدٌر وتحٌة وفاء واخالص تحٌة ملئها كل معانً   هي انشكر
 االخوة والصداقه تحٌة من القلب الى القلب

  

 عمبر عثمبن علي محبد        :-  وزمٌل الدراسه  لألخ
 

الذي تعلمت منة الكثٌر وال زلت اقتبس من علمه وله الفضل بعد هللا تعالً 

..فً تعلمً كٌفٌه تثبٌت االوركل فً اللٌنكس  

:-واقول له  

ٌَرى الُنور لَما  لَو َكان اإلْنسان بإستطاعتِه إختٌار إْخوته وأْصدقائه َقبل أْن 

ٌَحفظكم أٌنما َتكونوا اأْخترن  َغٌركم إخوه وال أْصدقاء وال َتوأم ُروح ربًِ 

ارب ٌَ ٌَجمعنا َسوٌا عند ِسدرة الُمنتهى  ْسعدكم فًِ الُدنٌا واالِخره و ٌَ   و

 

 

 



:-ملحوظه  

  مثبته علي جهازكcentosالبد ان تكون لديك نسخه  (1

 .البد ان تكون متصل باإلنترنت (2

هنالك صفحه متوفره علي االنترنت فيها جميع االكواد  (3

التي سوف نستخدمها سوف تحتاجها يمكن الحصول 

 :-عليها من الرابط

 
http://www.server-world.info/en/note?os=CentOS_5&p=oracle11g&f=1 

 

 

 

 فأننا البد ان نمر بأربعه مراحل 11gلكي نثبت اوركل  (4

 :-وهي

 الخ .... , Packageتهيئه بيئه العمل وتشمل تنزيل ال (*

)*Install Oracle Database 11g 

)*create a oracle Net Listener 

 )*create a Database 

 

 

http://www.server-world.info/en/note?os=CentOS_5&p=oracle11g&f=1


 -:املرحله االويل وهي مرحله تهيئه بيئه العمل  (1

  من االنترنت  Packageفي البدايه البد ان ننزل الحزم *( 

 Terminalاوال نفتح ال 

 

 

 ثم اكتب االمر الخاص بتنزيل الحزم  وذلك عن طريق االمر التالي 

 

yum -y install binutils compat-libstdc++-33 elfutils-libelf elfutils-libelf-devel glibc glibc-common glibc-

devel gcc gcc-c++ libaio libaio-devel libgcc libstdc++ libstdc++-devel make sysstat unixODBC unixODBC-

devel pdksh  

 

 

yum -y install binutils compat-libstdc++-33 elfutils-libelf elfutils-libelf-devel glibc glibc-

common glibc-devel gcc gcc-c++ libaio libaio-devel libgcc libstdc++ libstdc++-devel make 

sysstat unixODBC unixODBC-devel pdksh  

 

http://www.server-world.info/en/command/html/yum.html
http://www.server-world.info/en/command/html/yum.html


 وبعد كتابه root والبد ان تكون متصل باالنترنت و داخل بالمستخدم  

االمر اعاله سوف يتم ان شار هللا تنزيل كل الحزم التي تحتاجها االوركل 

 ..ستأخد قليال من الوقت انتظرها حتي تكتمل 

 

 

بعد اكتمال تنزيل الحزم قم بالدخول للمسار التالي عن طريق محرر  

  ولك الخيار ان تختار اياٌ من المحررات geditالنصوص 

/etc/sysctl.conf gedit  

 ثم قم باضافه الكود التالي بعد اخر سطر وقم بالحفظ والخروج 

 

  

net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500 

fs.file-max = 6815744 

kernel.sem = 250 32000 100 128 

net.core.rmem_default=262144 

net.core.wmem_default=262144 

net.core.rmem_max=4194304 

net.core.wmem_max=1048576 

fs.aio-max-nr = 1048576 



 :-لمزيد من التوضيح شاهد الصوره االتيه

 

 dba و  oinstall وهم groupبعد اكمال هذه الخطوه نقوم بعمل اثنين 

 وذلك عن طريق الكود التالي 

 

 

 

  

 

[root@db01 ~]# groupadd -g 200 oinstall  

[root@db01 ~]# groupadd -g 201 dba  

 

http://www.server-world.info/en/command/html/groupadd.html
http://www.server-world.info/en/command/html/groupadd.html


  عن طريق الكود التاليoracle باالسم userثم بعمل 

 

 

 

  كلمه مرور عن طريق الكود التاليuserثم قم باعطار ال 

 

 

 بعدها سوف  enterسيطلب منك ادخال كلمه المرور ادخلها ثم اضغط 

يطلب منك التأكد من كلمه المرور ادخلها ايضا وبعدها اضغط علي مفتاح 

enter وبذلك تكون قد اعطيت اليوزر oracle كلمه مرور . 

 geditبعدها قم بالدخول للمسار ادناه عن طريق محرر النصوص 

gedit  /etc/pam.d/login 

 ثم قم باضافه الكود التالي تقريبا بعد السطر التاسع 

 

 

 

 

useradd -u 440 -g oinstall -G dba -d /usr/oracle oracle  

 

Passwd oracle  

session   required   pam_limits.so 
 

http://www.server-world.info/en/command/html/useradd.html


 

  بعدها قم بالدخول للمسار التالي 

gedit  /etc/security/limits.conf 

 بعد اخر سطر قم باضافه الكود التالي 

 

 

 

 

 

oracle          soft     nproc           2047 
oracle          hard     nproc           16384 
oracle          soft     nofile          1024 
oracle          hard     nofile          65536 

 



.

 

.ثم قم بالحفظ والخروج  

 بعدها قم بالدخول للمسار االتي 

 gedit  /etc/profile 

 ثم قم اضف بعد اخر السطر هذا الكود 

 

 

 

 

 

 

if [ $USER = "oracle" ]; then 
      if [ $SHELL = "/bin/ksh" ]; then 
           ulimit -p 16384 
           ulimit -n 65536 
      else 
           ulimit -u 16384 -n 65536 
      fi 
fi 
 



 

.بعدها قم بالحفظ والخروج  

  oracle وقم بالدخول باليوزر  log outبعدها قم بتسجيل خروج

 

  



  oracle ثم قم باعطار الصالحيات لليوزر  Termenalقم بفتح ال

 

 

  في المسار التاليappقم بعمل مجلد باسم 

 

 

 appقم باعطار الصالحيات للمجلد 

  

 

 في المسار  oracleداخل الهوم لليوزر oradata  قم بعمل مجلد باسم 

 التالي 

 

 

 oradataقم باعطار الصالحيات لل 

  

 

  

chmod  755 /usr/oracle  

 

mkdir  /usr/oracle/app  

 

chmod  775 /usr/oracle/app  

 

mkdir  /usr/oracle/oradata  

 

chmod  775 /usr/oracle/oradata  

 

http://www.server-world.info/en/command/html/chmod.html
http://www.server-world.info/en/command/html/mkdir.html
http://www.server-world.info/en/command/html/chmod.html
http://www.server-world.info/en/command/html/mkdir.html
http://www.server-world.info/en/command/html/chmod.html


 بعدها قم بالدخول للمسار االتي

gedit  ~/.bash_profile  

  الكود التالي بعد اخر سطر  باضافهبعدها قم 

 

 

 

 

  

 

 

umask 022 

export ORACLE_BASE=/usr/oracle/app 

 

http://www.server-world.info/en/command/html/vi.html


  املرحله الثبويه 
 

 في عده مراحل  11gفي هذه المرحله نقوم بتثبيت اوركل 

 الخاص باللينكس وهو عباره 11gاوال البد ان يكون لديك سورص اوركل 

حسب عن ملفين مضغوطين ففي هذه المرحله نقوم بالذهاب للسورص 

 ثم نفك ضغط الملفين الخظ ان ناتج فك ضغط الملفين فٌهالمسار الموجود 

  database واحد باسم  او مجلد سيصبح ملف

 

  

 

 

 runInstaller نعطي كافه الصالحيات للملف التنفيذي  بعد فك الضغط

 

 

و   databaseالدخول للمجلد  بعدها نقوم بتثبيت االوركل عن طريق

 وبعدها ان شار هللا ستظهر الواجهه runInstallerتنفيد السكربت 

 الرسوميه

 

unzip linux.x64_11gR2_database_1of2.zip  

 

unzip linux.x64_11gR2_database_2of2.zip  

 

Chmod 777 database/runInstaller 

./ runInstaller 

cd database 

 

http://www.server-world.info/en/command/html/unzip.html
http://www.server-world.info/en/command/html/unzip.html


 بعد تنفيذ السكبربت ستظهر الواجهه التاليه

 

 وبعدها ستظهر النافذه التاليه  

 

 

 ....وبعدها النافذه التاليه



 

وبعدها ستظهر نافذه قم من خاللها باضافه اللغه العربيه واضغط علي 

 ...التالي للذهاب للخطوه التاليه 

 

 ..وبعدها

 



 ..وبعدها النافذه التاليه 

 

...وبعدها   

 

 

..وبعدها ستظهر بإذن هللا الواجهه التاليه   

 



 

وسيظهر شريط الفحص  ((الباكدج))بعد هذه المرحله سيتم فحص الحزم 

..اتركه حتي يكتمل وبعدها ستظهر النافذه التاليه  

 

...وبعدها  

 



 

 

بعدها مرحله تثبيت االوركل سيظهر الشريط سيأخد بعض الوقت ال تقلق 

...دعه حتي يكتمل   

 



 قبل اكتمال الشريط سيطلب منك تنفيذ اسكربتين ماعليك اال الدخول الي  

  وادخال الباسورد وتنفيذ االسكربتين – su عن طريق االمر rootال 

والبد من تنفيذهم ف الروت والتقم بالتعديل عليهم فقط قم بنسخهم ولصقهم 

  enterثم اضغط علي مفتاح 

 

 :-الحظ الصوره االتيه لناتج تنفيذ السكربت االول 

 

 

 :-الصوره التاليه لناتج تنفيذ السكربت الثاني



 

   okبعد تنفيذ السكربتين ارجع للنافذه االولي ثم اضغط علي 

   closeثم ستظهر نافذه اضغط علي 

 

 بعدها قم su oracleبعدها قم بالرجوع لليوزر اوركل عن طريق االمر 

 بالدخول للمسار االتي 

~/.bash_profile gedit  

 قم باضافه الكود التالي بعد اخر سطر 

 

 

export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/dbhome_1 

export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin 



 بعدها قم بتنفيذ االمر التالي 

 

 

بعد تنفيذ هذا االمر سنكون قد اكلمنا مرحلتين وتبقت مرحلتين هانت خالص قربنا نخلص 

 ^_^ههههههههههه 

 : املرحلهبلثبلثه

 
 

 الخاص باالوركل قم listenerفي هذه المرحله نقوم بتكوين ال 

 ثم اضغط علي انتر وستظهر لك الشاشه التاليه  netcaبكتابه األمر 

  للمتابعه  nextاختر الخيار 

 

 

source ~/.bash_profile  
 



 :- ملحوظه

 يعطيك رساله netcaفي بعض االحيان عندما تكتب االمر 

command not found حقيقه هذه المشكله واجهتني لكن لحلها 

 ثم ادخل مجددا باليوزر اوركل ثم  تابع معي logoutقم بعمل 

 الصور التاليه 

 

بعدها ستظهر  لك النافذه تطلب منك كلمه المرور الخاصه بالروت 

 قم بإدخالها  وبعدها ستظهر لك هذه النافذه ان شار هللا 

 



 :بعدها قم بتنفيذ هذه االوامر بالترتيب

  

 

 

حسب االمر الثاني ليس بالضروري ان يكون بهذا الشكل لكن 

   dbhome_1المسار الموجود فٌه المجلد 

 

 وستظهر الواجهه الرسوميه ان شار netcaبعدها قم بكتابه االمر 

 هللا 

في الشاشه ستظهر نافذه نختار منها الخيار  nextبعد الضغط علي 

add لالضافه ثم next للمتابعه  

 

 ادخل اي اسم او listenerفي الشاشه القادمه سيطلب منك اسم لل 

   nextاتركه كما هو ثم اضغط علي 

export ORACLE_SID=orcl 

export ORACLE_HOME=/usr/oracle/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1 

export PATH=$PATH:ORACLE_HOME/bin 



 

في الشاشه القادمه عزيزي القارئ قم بالمتابعه عن طريق 

next 

 

 بعدها ستظهر نافذه ان شار هللا بها رقم المنفذ قم باللمتابعه 

 



 جديد؟ listenerفي الشاشه القادمه يقول هل تريد اضافه 

  next ثم قم بالضغط علي  noاختار 

 

  وستظهر الشاشه التاليه listenerبعدها نكون انتهينا من تكوين 

 

 

 finishفي الشاشه القادمه نضغظ علي 

 



 ثم كتابه lsnrctl نقوم بكتابه االمر listenerلللتأكد من حالة  ال 

  فإنه يعمل بنجاح successfuly اذا اعطاك statusاالمر 

 

 للخروج وبهذا انتهينا من المرحله الثالثه وتبقت exitقم بكتابه االمر 

  مرحه قربنا نخلص 

        -:املرحله الرابعه
 

 في التيرمنال وستظهر لك dbcaفي هذه المرحله نقوم بكتابه األمر 

 لمتابعه  nextالنافذه االولي قم بالضغط علي قم بالضغط علي 

 ...التثبيت 

 



  nextثم اختار  create databaseبعدها اختار 

 

 ....وبعدها الشاشه التاليه 

 

ستظهر نافذه تطلب منك االسم الخاص بالداتابيز ادخله ثم اضغط 

  .. nextعلي 

 



  ...nextفي النافذه القادمه اضغط 

 

في الشاشه القادمه ستقوم بكتابه كلمه المرور الخاصه بالداتابيز مثال 

manager ثم اضغط علي next  ثم ستظهر رساله قم بالضغط 

 .. yesعلي 

 

 

 .... للمتابعه  nextفي الشاشه القادمه قم بالضغط علي 

 



 

 ....nextفي الشاشه القادمه قم بالضغط علي الخيار 

 

 ثم اضغط enable schemaفي الشاشه القادمه قم بتفعيل الخيار 

nextللمتابعه .. 

 



 .. للمتابعه nextفي الشاشه التاليه قم بالضغط علي 

 

 next في الشاشه القادمه ايضا قم بالضغط علي 

 

 

  finishفي الشاشه القادمه قم بالضغط علي 



 

 .. ok سوف تظهر شاشه اضغط علي finishبعد الضغط علي 

 

بعدها سوف تظهر شاشه بها شريط تحميل ال تقلق عزيزي 

 .....القارئ اتركه حتي يكتمل سيأخد بعضا من الوقت 

 



 بعد االكتمال قم بالدخول للمسار االتي من الروت

gedit /etc/oratab 

 قم بالتعديل علي اخر سطر ليصبح هكذا 

 

 

 :-  عن طريق األمر التالي sqlبعدها قم بالدخول لل 

  

 

 

 تمثل كلمه المرور الخاصه بالداتابيز التي passwordحيث 

 انشئتها مسبقا مثال 

Sqlplus sys/sys@orcl as sysdba 

  sys الن كلمه المرور الخاصه بي sysكتبت 

 ونستطيع من خاللها انشار الجداول SQLبعدها ستفتح شاشه ال

 :- واالستعالمات وكافه االوامر مثال 

orcl:/usr/oracle/app/product/11.2.0/dbhome_1:Y 

    

# change 

 

sqlplus password/password@orcl as sysdba 



 

 علي 11gوبهذا يا اخي القارئ تكون قد انتهيت من تثبيت اوركل  

  ....centosالتوزيعه 

 :-ملحوظه

في بعض االحيان عند غلق الجهاز وفتحه من جديد التفتح معك ال 

sql  الحل تدخل بالروت su – وتقوم بعمل هذا االسكربت  

gedit scrip1 

  وتكتب داخله هذا الكود 

 

  

#! /bin/bash 

export ORACLE_SID=orcl 

export ORACLE_HOME=/usr/oracle/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1 

export PATH=$PATH:ORACLE_HOME/bin 

echo  “listener will start” 

sleep 2 

lsnrctl start 

sleep 2 

su oracle 



 ثم تقوم بتنفيذ السكربت 

  ./scrip1 

 ان شار هللا sqlستجد نفسك في اليوزر اوركل بعدها قم بالدخول لل 

    سوف تفتح

  sqlplus Password/password@orcl as sysdba 

او قم باضافه الكود التالي بعد اخر سطر في المسار  

gedit  ~/.bash_profile  

 

 

 

وبحمد الباري ونعمة منه وفضل نضع قطراتنا االخٌره فً هذا الكتٌب فما 

هذا اال جهد قلٌل وال ندعً فٌه الكمال فإن اصبنا فذلك مرادنا وان اخطئنا 

فلنا شرف المحاوله والتعلم سائلٌن هللا ان ٌنال قبولكم واستحسانكم وما 

 ...من توفٌق اال من هللا عز وجل وال تنسونا من صالح دعائكم 

 تم بحمدهللا

 ابراهٌم محمد ابراهٌم 

 جامعة البحر االحمر 

 2014اكتوبر 

export ORACLE_SID=orcl 

export ORACLE_HOME=/usr/oracle/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1 

export PATH=$PATH:ORACLE_HOME/bin 

 

http://www.server-world.info/en/command/html/vi.html

